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ZAPISNIK 10. seje (mandat 2008 – 2012) 
Sveta šole OŠ Vrhovci, 

ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 30. 9. 2009, ob 16.00. 
 

 
Prisotni: Marija Horvat, Saša Obran, Gregor Pleše, Marko Fatur, Kristina Umek 
Jenko, Nada Vodušek,  Nevenka Krašovec. 
 
Vabljeni: v. d. ravnateljice Marjanca Vampelj, sindikalna zaupnica Irma Starman in 
materialna knjigovodkinja Alenka Gabron kot zapisnikarica. 
 
Sejo je vodila namestnica predsednice sveta šole Nevenka Krašovec. Pozdravila je 
vse prisotne in se jim zahvalila za udeležbo. Pojasnila je, zakaj je na sejo sveta šole 
vabljena ga. Starman. Prisotne je seznanila, da moramo potrditi tudi zapisnik 8. seje 
sveta šole in predlagala naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. in 9. seje šole sveta šole in korespondenčnih sej 
2. Poročilo v. d. ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 
3. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 
4. Obravnava odstopne izjave članic volilne komisije Vesne Rozman in Tatjane Selan 

in imenovanje novih članov volilne komisije 
5. Obravnava in potrditev Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta OŠ 

Vrhovci za šol. leto 2008/09 
6. Obravnava  in potrditev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto 2009/10 
7. Oblikovanje cene za šolsko prehrano in najem šolskih prostorov 
8. Začetek postopka imenovanja ravnatelja 
9. Razno 
 
 
Člani sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.  
 
Člani sveta šole so gradivo prejeli po pošti. 
 
K točki 1: 
Ga. Krašovec je povedala, da je pisne pripombe na zapisnika 8.  in 9. seje sveta šole 
poslala ga. Umek Jenko.  
 
Po krajši razpravi glede pripomb na zapisnik 8. seje sveta šole je svet šole  sprejel 
 
Sklep št. 1:  
Zapisnik 8. seje sveta šole se potrdi z naslednjimi popravki, in sicer: 

1. Datum na zapisniku je 30. 6. 2009. 
2. Ga. Nada Vodušek na 8. seji sveta šole ni bila prisotna, zato se črta iz 

seznama prisotnih na seji. 
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3. 1. odstavek (za vabljeni), 7. vrsta se beseda dnevnera zamenja z besedo 
dnevnega. 

4. K točki 3, 1. odstavek, zadnja poved se popravi: Ponovno je povedala, da s 
strani inšpekcije in MŠŠ še ni dobila  navodil, kako naj reši problem polne 
zaposlitve navedene učiteljice v letošnjem letu.  

5. K točki 3, 2. odstavek, se doda poved: Ga. Jenko je pojasnila, da je vprašanje 
izpostavila zaradi mnenja ge. ravnateljice, da je bilo toliko prijav na 
inšpekcijske službe del predvolilne kampanje za mesto ravnatelja. Pritrdili sta 
tudi ga Horvat in Obran. V 3. odstavku se črtata 1. in 3. poved. 

6. K točki 3, 6. odstavek zadnja poved se glasi: Člani sveta so menili, da je 
napaka storjena in moramo prevzeti svoj del odgovornosti. 

7. K točki 4, 2. odstavek, 3. poved se glasi: Ga. Jenko je pojasnila, da so jo klicali 
učitelji, da ne bo izpostavljala nikogar, da pa so  ji pripovedovali, da so na šoli 
nemogoče razmere.   

8. K točki 4, 2. odstavek, 4. poved: Povedala je, da so tudi starši zaznali, da na 
šoli ni vse v redu.  

9. K točki 4, 2. odstavek, doda se 6. poved: Ga. Jenko je ponovila, da ne bo 
izpostavljala nobenih imen, ker želi zaščititi tako učitelje, ki so se nanjo obrnili, 
kot tudi otroke in starše.  

10. K točki 4, 7. odstavek, 1. poved se glasi: Ga. Udovč je prosila za besedo. 
Prisotnim se je predstavila in pojasnila, da je svet staršev čakal na odločitev 
učiteljskega zbora glede izbora ravnatelja in podprl njihovo izbiro.  

11. K točki 4, obrazložitev sklepa se zadnja poved popravi, in sicer: Nekateri člani 
so se z njenim mnenjem strinjali. 

12. K točki 5 se doda poved: Ga. Jenko je dodala, da je mnenja, da mora svet 
prevzeti svoje del odgovornosti za napako, ki jo je naredil pri razveljavljenem 
razpisu ter začeti z novim razpisom takoj, ne glede na mogoče neugoden čas 
dopustov. 

13.  K točki 6, 7. poved se glasi: Ga. Jenko je vztrajala, da namestnika dejansko 
izvolimo, ne pa da samo ugotovimo, da naj bo to ga. Gerjol.  

 
Sklep št. 2:  
Zapisnik 9. seje sveta šole se potrdi z naslednjimi popravki, in sicer: 

1. 6 odstavek, 1. poved se beseda vodil zamenja z besedo sklical. 
2. 16. odstavek, 2. poved se glasi: Ga. Starman je pojasnila, da postopek za 

njeno razrešitev ni potekal v skladu z veljavno zakonodajo ter da je podala 
pritožbo na sidnikat.  

3. K točki 1, 18. odstavek (str. 5), 5. poved: Ga. Jenko je pripomnila da bi morali 
glede na to, da smo vsi danes zbrani o incidentu seznanjeni, razpravljati tudi 
na svetu staršev in se do njega opredeliti.  

4. K točki 2, str. 6, 3. odstavek, 1. poved se glasi: Ga. Jenko je povedala, da je 
tajništvo šole predsednici sveta staršev posredovalo nekoliko drugačen 
Poslovnik o delovanju sveta šole (v 2. členu), kot so ga prejeli člani sveta 
šole. 

5. K točki 8, str. 7, 1. odstavek, 2. poved: doda se pika (.) na koncu povedi.  
6. K točki 8, str. 7, 1. odstavek, 4. poved: se besedo zdanji zamenja z zadnji. 
7. Str. 9, 1. odstavek, 2. poved: Meni, da niso vse stvari za vse učitelje enake.  
8. Str. 9, 2. odstavek: Ga. Rozman je pripomnila, da sta se ga. Klavs in ga. 

Starman na pedagoški konferenci do ge. Udovč obnašali neprimerno in da je 
ga. Starman širila neprimerne govorice glede g. Železnika. 

 
Sklep št. 3:  
Zapisniki korespondenčnih sej se potrdijo s pripombo, da se pravilno oštevilčijo. 
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Po razpravi glede zapisnikov je bil sprejet  
 
Sklep št. 4:  
Zapisniki naj bodo v prihodnje napisani kratko in jedrnato. V zapisnik se ne piše izjav 
posameznikov, razen če to izrecno želi. Čas za oddajo zapisnika je 10 delovnih dni, 
datum na zapisniku naj bo datum odpošiljanja zapisnika članom sveta šole. 
 
K točki 2:  
Poročilo o tekočem poslovanju zavoda je v. d. ravnateljice podala pisno. Člani so ji 
zastavili nekaj vprašanj glede urnika in glede inšpekcijskih nadzorov.  
 
K točki 3: 
Ga. Jenko je po e-pošti izpostavila vprašanje glede predsednika sveta šole, g. Fatur 
pa je opozoril glede izobešanja kandidatne liste za člane sveta šole. Ga. Krašovec je 
menila, da je prav, da predsednika sveta šole izvolimo, ko bo svet imel še vsaj dva 
člana zaposlenih. Po krajši razpravi je svet šole sprejel  
 
sklep št. 5:  
Volitve nadomestnih predstavnikov v svet šole se v skladu s poslovnikom prestavijo 
iz 16. 10. 2009 na 20. 10. 2009. Tri dni pred izvedbo volitev se lista s predlaganimi 
kandidati obesi na oglasno desko v zbornici šole. 
 
K točki 4: 
Ga. Krašovec je člane sveta šole seznanila z odstopom predsednice volilne komisije 
Tatjane Selan in članice Vesne Rozman. Povedala je, da je zaprosila v. d. 
ravnateljice, da na pedagoški konferenci izberejo dva nova člana volilne komisije. 
Učiteljski zbor je predlagal Amadejo Križ in Janeza Pečovnika, ki  sta izjavila, da 
nihče od njiju ne želi biti predsednik volilne komisije. Po kratkem sestanku dosedanjih 
in novih članov volilne komisije so se odločili, da bo predsednica volilne komisije v 
bodoče Urška Erjavec, članici pa Nataša Jagličić in Amadeja Križ, namestnica 
predsednice Sonja Vindiš in namestnika članov Mirjam Vampelj in Janez Pečovnik. 
Za volitve nadomestnih članov, ki bodo izvedene 20. 10. 2009 pa je imenovana 
volilna komisija v sestavi: predsednica Sonja Vindiš, članici Nataša Jagličić in Urška 
Erjavec.  
 
sklep št. 6:  
Člani sveta šole so potrdili volilno komisijo v sestavi: 
predsednica: Urška Erjavec namestnica: Sonja Vindiš 
članica: Nataša Jagličić  namestnica: Mirjam Vampelj 
članica: Amadeja Križ  namestnik: Janez Pečovnik 
 
 
K točki 5: 
V. d. ravnateljice Marjanca Vampelj je prisotne seznanila, da so Poročilo o 
uresničevanju LDN OŠ Vrhovci za šol. leto 2008/09 že obravnavali in potrdili na seji 
sveta staršev 28. 9. 2009 in na pedagoški konferenci 29. 9. 2009, in sicer z 
naslednjimi popravki: 
1. Str 18, poglavje 3.6 – Tekmovanje iz slovenskega jezika – Cankarjevo priznanje 

se doda: in  dve devetošolki.  
2. Str. 22, poglavje 3.7 – Zdravstveno varstvo se točka 1 spremeni, in sicer: 

Sodelovanje v tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani od 2. do 5. razreda. 
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Sklep št. 7:  
Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o uresničevanju LDN OŠ Vrhovci za 
šol. leto 2008/09 z zgoraj navedenima popravkoma. 
 
K točki 6: 
Ga. Vampelj je povedala, da so tudi Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šol. leto 
2009/10 že obravnavali in potrdili na seji sveta staršev 28. 9. 2009 in na pedagoški 
konferenci 29. 9. 2009. Starši so imeli pripombe na organizacijo športnega dne v 
Športsitiju. Njihove pripombe smo upoštevali in namesto tega športnega dne bomo 
organizirali Vrhovške igre. Starši so na svetu staršev tudi izrazili željo, da se 
zamenjavo ograje oz. zaprtje igrišča obravnava kot prioriteto. Ga. Vampelj je prisotne 
seznanila, da se v poglavju 4.5.11 na str. 18 črtata tekmovanji iz zgodovine in Vesele 
šole PIL  in PIL PLUS-a, ker v letošnjem šolskem letu ne bosta organizirani.  
 
Sklep št. 8:  
Člani sveta šole so potrdili Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šol. leto 2009/10 z 
zgoraj navedenimi popravki. 
 
 
K točki 7: 
V razpravi o povišanju cene šolske prehrane so člani sveta menili, da zaradi recesije 
cene šolske prehrane zaenkrat še ne bomo povišali. Cena za najemnino šolskih 
prostorov pa se poviša za 10 %. Ga. ravnateljica je povedala, da je na šolo prišla 
vloga za izvajanje dejavnosti (trebušni ples) v jedilnici. Člane sveta šole je vprašala 
za mnenje. Vsi so bili enotnega mnenja, da jedilnica ni primeren prostor za izvajanje 
dejavnosti. 
 
Sklep št. 8:  
Cena šolske prehrane ostane nespremenjena, cena za najem šolskih prostorov pa 
se s 1. 10. 2009 poviša za 10 %. 
Jedilnica se ne oddaja za izvajanje dejavnosti. 
 
 
K točki 8: 
Ga. Krašovec je članom razdelila liste z besedilom razpisa za delovno mesto 
ravnatelja (priloga zapisnika). V razpravi o začetku postopka imenovanja ravnatelja 
so bili nekateri člani sveta šole mnenja, da se v besedilo razpisa za delovno mesto 
ravnatelja ne napiše predviden nastop dela novega ravnatelja oz. da se napiše, da je 
pričetek dela po dogovoru, čeprav so ob potrditvi mandata v. d. ravnateljice nekateri 
člani sveta šole ge. Vampelj zagotovili, da bo v razpisu napisano, da bo pričetek dela 
novega ravnatelja/ravnateljice 12. 7. 2010. Pod takimi pogoji je ga. Vampelj tudi 
sprejela mandat za v. d. ravnateljice. Zaradi neenotnosti članov sveta šole glede 
nastopa dela novega ravnatelja/ravnateljice je bil sprejet  
 
sklep št. 9: 
V besedilu razpisa za delovno mesto ravnatelja se ne napiše predviden pričetek dela 
novega ravnatelja.  
 
Člani sveta šole so sprejeli  
 
sklep št. 10:  
Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Vrhovci se objavi 16. 
oktobra 2009 v Uradnem listu RS, v časopisu Šolski razgledi in na spletni strani šole 
s povezavo na Uradni list RS. V časopisu Delo se objavi pasica. 
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K točki 9: 
V. d. ravnateljice je prisotne seznanila z uporabo kartice Urbana na dnevih dejavnosti 
za učence. Po krajši razpravi so se člani sveta strinjali z njenim predlogom, da 
učenci, ki imajo svojo kartico Urbana plačajo prevoz sami, za ostale učence pa se 
prevoz obračuna po položnici. 
 
 
Ga. Krašovec se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo je zaključila ob 18.40. 
 
 
 
 
Zapisala       Namestnica predsednice 
Alenka Gabron            sveta OŠ Vrhovci 
             Nevenka Krašovec 
 
 
 


